
KNIEBUIGINGEN

• ga staan met een rechte rug, borst vooruit en buik ingetrokken
• kantel het bekken naar voor
• de voeten staan iets breder dan heupbreedte en de tenen wijzen naar voren
• buig licht door de knieën en plaats de handen in de zij
• hou de hielen de hele tijd op de grpnd

• terwijl je door de knieën en de heupen buigt, adem je in
• buig de knieën tot de benen een hoek van 90° maken
• kijk tijdens her buigen recht naar voor en breng de armen recht boven op schouderhoogte
• hou de rug recht en kurk niet verder dan zithoogte
• adem uit terwijk je langzaam opstaat

hou de rug de hele tijd recht tijdens de oefening
als de rug gebogen wordt, belast je het onderste gedeelte van de nek

ARMEN   / ½ OPDRUKKEN

• ga op de knieën zitten en plaats de handen op de grond – de vingers wijzen naar voor
• de knieën recht onder de heupen en de handen recht onder de schouders
• het hoofd op één lijn met de wervelkolom
• span de buikspieren op 

• buig door de ellebogen en adem op dat moment in
• raak met de neus de vloer en hou deze positie en vast
• adem uit wanneer je je weer opdrukt

hel niet naar achteren terwijl je opdrukt
rek de hals ook niet naar voor om de borst dichter tegen de grond te brengen, het belast de nek en 
dat is niet goed



RUG  /  HEFOEFENING ONDERRUG

• ga op de buik liggen met de benen gestrekt en de voeten tegen elkaar
• de tenen wijzen naar de grond
• druk de heupen tegen de grond en span de buikspieren op
• hou het hoofd in één lijn met de wervelkolom – leg de handen onder de kin

• adem uit terwijl je het bovenlichaam van de grond tilt
• hou deze positie vast en adem vervolgens in terwijl de het bovenlichaam rustig laat zakken

deze oefening kan ook met linker arm en rechter been gestrekt heffen en dan omgekeerd

ARMEN RONDDRAAIEN

ga staan met een rechte rug, de borst vooruit en de buik ingetrokken
kantel het bekken naar voor
de voeten staan iets breder dan heupbreedte en de tenen wijzen naar voor
buig licht door de knieën
breng beide armen gestrekt naast je op schouderhoogte
maak met de handen een vuist en span die op

draai de armen in kleine cirkels voorwaarts rond / daarna rugwaarts
hou tijdens de uitvoering de armen op schouderhoogte

ACHTERWAARTS OPDRUKKEN

• ga op een stoel zitten en pak de voorrand vast met beid handen naast het lichaam
• de vingers wijzen naar voorrand
• duw je van de stoel weg
• hou de borst vooruit en trek de buik in
• controleer of het hoofd op één lijn is met de wervelkolom
• zet de benen voor je neer in een hoek van 90°
• zet de voeten vlag op de grond op heupbreedte

• adem in terwijl je het lichaam langzaam recht naar beneden laat zakken
• zak zo ver mogelijk door
• hou de rug recht en dicht bij de stoel
• hou deze positie even vast en adem uit terwijk je je met de kracht van de armen – niet de 

benen – weer opdrukt naar de beginpositie

let op dat de stoel stabiel staan voor je begint



BEENSTREKKERS

• ga op de je rug liggen en druk de onderrug tegen de grond
• trek de buik in en kijk omhoog 
• leg de armen naast je met de handpalmen plat op de vloer
• breng beide benen naar de borst

• adem in terwijl je de benen naar boven brengt
• de knieën blijven tegen elkaar
• hou deze positie even vast met licht gebogen knieën
• adem langzaam uit terwijl je de benen weer in de beginpositie laat zakken

voor gevorderden
• in ruglig met gestrekte benen

• adem uit terwijl je langzaam de benen naar boven brengt door het bekken te kantelen
• breng de benen omhoog tot ze een hoek van 90° vormen met het bovenlichaam
• hou deze positie even vast en laat vervolgens de benen weer zakken terwijl de inademt

laat de benen niet op de grond ploffen maar breng ze beheerst weer naar de grond

VOORWAARTSE UITVALPAS

• ga staan met een rechte rug, borst vooruit en buik ingetrokken
• kantel het bekken naar voorrand
• de voeten staan op heupbreedte en de tenen wijzen naar voorrand
• buig licht door de knieën en plaats de handen in de zij

• adem in terwijl je een stap naar voor doet met ene voet
• hou deze voet op één lijn met de heup
• controleer of de tenen naar voor wijzen – de knie moet boven het midden van de voet staan
• breng de andere knie omlaag naar de grond
• stop wanneer de knie minder dan 15 cm van de vloer is
• laat het gewicht op de hiel van de voorste voet rusten om de bilspier zoveel mogelijk te trainen
• adem uit terwijl je het eerste been weer bijzet
• het opdrukken doe je vanuit de hier
• maak een reeks af en herhaal dan de oefening met het andere been



BUIK  / CRUNCHES

• ga op de rug liggen met gebogen knieën
• de voeten staan op de grond op heupbreedte
• druk de onderrug tegen de grond – de rug mag niet gebogen zijn
• span de buikspieren op
• hou het hoofd op een lijn met de wervelkolom en leg beid handen gekruist op de borst

• adem uit terwijl je langzaam de schouders van de grond heft
• ga niet te ver, het is een kleine beweging – de onderrug moet op de grond blijven
• hou de buikspieren aangespannen en het hoofd in één lijn met de wervelkolom
• hou deze positie even vast en adem in terwijl je de schouders weer naar de grond laat zakken
• de buikspieren blijven wel aangespannen
• raak de grond zacht met de schouders en herhaal de oefening

span de buikspieren de hele tijd op, hierdoor voorkom je spanning in de hals

SCHUINE CRUNCHES

• ga op de rug liggen met gebogen knieën
• de voeten staan op de grond op heupbreedte
• druk de onderrug tegen de grond – de rug mag niet gebogen zijn
• span de buikspieren op
• hou het hoofd op een lijn met de wervelkolom
• plaats de handen in komvorm onder het hoofd
• druk de ellebogen naar achteren
• kruis de linker voet over het rechter knie

• adem uit terwijl je langzaam de rechterschouder van de grond brengt in de richting van de linkerknie
• draai vanuit het middel
• de linkerelleboog blijft tegen de grond wanneer je de rechterschouder optilt
• hou de buikspieren aangespannen, de onderrug op de grond en het hoofd op één lijn met de 

wervelkolom
• hou deze positie even vast en adem in terwijl je de schouder weer naar de grond laat zakken
• raak de grond zacht met de schouder en herhaal de oefening
• wissel na de reeks van schouderhoogte


